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Agenda jednání
V posledních měsících jsme vytvářeli novou šablonu, která umožňuje plánování
a zapisování jednání. Mezi její hlavní přínosy patří zpřehlednění zadávání a
sledování průběhu řešení úkolů z jednotlivých jednání.
V rámci vytváření zápisu může zapisovatel ihned zadat úkoly vybraným
uživatelům. Po skončení jednání se úkoly automaticky rozešlou a přidají se do
seznamu úkolů jednotlivých řešitelů. Díky tomu všichni ví, co mají dělat.
V detailu jednání jsou zobrazeny všechny zadané úkoly včetně postupu jejich
řešení. Pokud má jednání více opakování, zobrazují se zde navíc nesplněné úkoly
z minulých jednání, takže se na žádný úkol nezapomene (viz obrázek).
Jelikož se tato šablona líbila i našim kolegům z jiných oddělení, rozhodli jsme se
po úspěšném nasazení u prvního klienta zavést tuto šablonu i k nám do Neitu.

Rychlé schválení jedním tlačítkem
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Zdá se Vám, že je schvalování objednávek moc zdlouhavé?
Nepotřebujete otevírat úkoly, protože na první pohled poznáte, že fakturu můžete schválit?
Proto jsme do TASu přidali možnost schvalovacího tlačítka, které umožňuje schválit úkol
pouze jedním kliknutím.
Každý uživatel si může na domovské stránce v seznamu úkolů nastavit zobrazení tohoto
tlačítka. Následně si může vybrat, jestli si úkol otevře a rozhodne o úkolu jako obvykle,
nebo stiskne tlačítko přímo v seznamu a tím jej schválí. Takto může schválit několik případů
najednou, vše z jednoho místa. Tlačítko Vám můžeme nastavit u jakéhokoliv úkolu.
Nejedená se tedy pouze o schvalování objednávek či faktur, ale také smluv, interních
směrnic, pracovních cest nebo čehokoliv jiného.

Informace o objednávce při zadávání faktury
“...a viete o tom,
že TAS už používa
aj slovenčinu ?”

Nyní máte větší kontrolu a také přehled při zadávání přijaté faktury do TASu.
Ihned po vyběru čísla objednávky, vidíte předem definované data z
objednávky a díky tomu je riziko špatne přiřazené faktury
k objednávce minimální.
			 V červeném poli vyberete číslo OV, v zeleném se okamžitě
načtou data z dané OV.
					
				
Pokud data souhlasí v modrém poli pokračujete se
zadáním faktury do systému.
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...co byste rádi do TASu implementovali Vy?

dejte nám vědět:

